
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต  
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 

กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560   
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บน ฉบับละ 60,000 บำท 
(2) ค่ำธรรมเนียมคลังสินค้ำทัณฑ์บนรำยปี ปีละ 6,000 บำท 
(3) กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษี ลักษณะจ ำเพำะละ 3,000 บำท 
(4) ใบอนุญำตผลิตเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน ฉบับละ 150,000 บำท 
(5) กำรต่ออำยุใบอนุญำตเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน ฉบับละ 150,000 บำท 
(6) ใบอนุญำตน ำเข้ำซึ่งเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน ครั้งละ 1,500 บำท 
(7) กำรควบคุมกำรผลิตเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีจดทะเบียน เดือนละ 30,000 บำท 
(8) ใบอนุญำตผลิตสุรำ (มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)   
     (ก) ใบอนุญำตผลิตสุรำกลั่น    
        1) สุรำกลั่นชนิดสุรำขำว ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก ำลังต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำ หรือใช้

คนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและคนงำนเครื่องจักร
ต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำและคนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน 

ฉบับละ 7,500 บำท 

        2) สุรำกลั่นชนิดอื่นๆ นอกจำก 1) ฉบับละ 60,000 บำท 
     (ข) ใบอนุญำตผลิตสุรำแช่   
        1) สุรำแช่ที่มิใช่สุรำแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำ

แรงม้ำ หรือใช้คนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน หรือกรณีใช้เครื่องจักรและ
คนงำน เครื่องจักรต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำและคนงำนน้อย
กว่ำเจ็ดคน 

ฉบับละ 1,800 บำท 

        2) สุรำแช่ชนิดอื่นๆ นอกจำก 1) ฉบับละ 60,000 บำท 
(9) ใบอนุญำตให้น ำเข้ำสุรำเข้ำมำในรำชอำณำจักร   
    (ก) ประเภทที่ 1 ส ำหรับน ำเข้ำมำเพ่ือขำย ซึ่งมิใช่กำรขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์

บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
ฉบับละ 1,200 บำท 

    (ข) ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรน ำเข้ำมำเพ่ือขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

ฉบับละ 1,200 บำท 

    (ค) ประเภทอ่ืนๆ ฉบับละ 300 บำท 
(10) ใบอนุญำตขำยสุรำ (มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)   
    (ก) ประเภทที่ 1 ส ำหรับขำยสุรำทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป   
       1) ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำกลั่นชนิดสุรำขำวที่ใช้เครื่องจักรที่มีก ำลัง

รวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำ หรือใช้คนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน หรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงำน เครื่องจักรต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำและ
คนงำนต้องน้อยกว่ำเจ็ดคน 

ปีละ 1,200 บำท 

       2) ส ำหรับโรงอุตสำหกรรมสุรำแช่ที่มิใช่สุรำแช่ชนิดเบียร์ ที่ใช้เครื่องจักรที่
มีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำ หรือใช้คนงำนน้อยกว่ำเจ็ดคน หรือกรณีใช้
เครื่องจักรและคนงำน เครื่องจักรต้องมีก ำลังรวมต่ ำกว่ำห้ำแรงม้ำและ
คนงำนต้องน้อยกว่ำเจ็ดคน 

ปีละ 600 บำท 

       3) ส ำหรับกำรขำยสุรำกรณีอ่ืนๆ นอกจำก 1) และ 2) ปีละ 5,000 บำท 



    (ข) ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรขำยสุรำทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ ำกว่ำสิบลิตร   
       1) ส ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยศุลกำกร 
ปีละ 2,000 บำท 

       2) ส ำหรับสถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 2,000 บำท 
       3) ส ำหรับสถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 300 บำท 
(11) ใบอนุญำตผลิตยำสูบ (มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)   
    (ก) บุหรี่ซิกำแรต ฉบับละ 150,000 บำท 
    (ข) บุหรี่ซิกำร์ ฉบับละ 7,500 บำท 
    (ค) บุหรี่อ่ืนๆ  ฉบับละ 3,600 บำท 
    (ง) ยำเคี้ยว ฉบับละ 3,600 บำท 
    (จ) ยำเส้นปรุง ฉบับละ 7,500 บำท 
    (ฉ) ยำเส้น   
       1) ยำเส้นที่ผู้เพำะปลูกต้นยำสูบ ท ำจำกใบยำสูบที่ปลูกและหั่นเอง ฉบับละ 330 บำท 
       2) ยำเส้นอ่ืนๆ นอกจำก 1)  ฉบับละ 7,500 บำท 
    (ช) ผลิตภัณฑ์ยำสูบอื่นๆ ฉบับละ 150,000 บำท 
(12) ใบอนุญำตขำยยำสูบ (มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)   
    (ก) ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำรขำยส่งยำสูบ ครั้งหนึ่งจ ำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป 

ถ้ำเป็นยำสูบประเภทยำเส้น ครั้งหนึ่งจ ำนวนสองกิโลกรัมข้ึนไป ยำสูบ
ประเภทยำเส้นปรุงหรือยำเคี้ยว ครั้งหนึ่งจ ำนวนสองร้อยกรัมขึ้นไป 

  

       1) ส ำหรับผู้ขำยบุหรี่ซิกำแรตและบุหรี่ซิกำร์ ปีละ 1,200 บำท 
       2) ส ำหรับผู้ขำยยำเคี้ยว ยำเส้นปรุง ยำเส้น และบุหรี่อื่นๆ   
          ก) ส ำหรับผู้ขำยยำเส้นที่ผู้ขำยเป็นผู้เพำะปลูกต้นยำสูบและผลิตเอง ปีละ 100 บำท 
          ข) ส ำหรับผู้ขำยยำเส้นอ่ืน นอกจำก ก) ปีละ 500 บำท 
    (ข) ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรขำยปลีกยำสูบครั้งหนึ่งจ ำนวนต่ ำกว่ำหนึ่งพัน

มวนถ้ำเป็นยำสูบประเภทยำเส้นครั้งหนึ่งจ ำนวนต่ ำกว่ำสองกิโลกรัม 
ยำสูบประเภทยำเส้นปรุงหรือยำเคี้ยวครั้งหนึ่งจ ำนวนต่ ำกว่ำสองร้อยกรัม 

  

       1) ส ำหรับผู้ขำยบุหรี่ซิกำแรตและบุหรี่ซิกำร์ ใน   
          ก) คลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ศุลกำกร  
ปีละ 500 บำท 

          ข) สถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 500 บำท 
          ค) สถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 100 บำท 
       2) ส ำหรับผู้ขำยยำเคี้ยว ยำเส้นปรุง ยำเส้น และบุหรี่อื่น ปีละ 100 บำท 
    (ค) ประเภทที่ 3 ส ำหรับกำรขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ ปีละ 1,200 บำท 
(13) ใบอนุญำตซื้อใบยำแห้ง ฉบับละ 15,000 บำท 
(14) ใบอนุญำตน ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในหรือส่งออกไปนอก

รำชอำณำจักร 
  

    (ก) ใบอนุญำตน ำเข้ำใบยำ ยำอัด หรือยำสูบ เข้ำมำในรำชอำณำจักร   
       1) เพื่อขำย ซึ่งมิใช่กำรขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอด

อำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
ครั้งละ 300 บำท 

       2) เพ่ือขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยศุลกำกร 

ครั้งละ 300 บำท 

       3) เพื่อกรณีอ่ืนๆ ครั้งละ 300 บำท 



   (ข) ใบอนุญำตส่งออกใบยำ ยำอัด หรือยำสูบไปนอกรำชอำณำจักร ครั้งละ 300 บำท 
(15) ใบอนุญำตผลิตไพ่ (มีอำยุ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)  ฉบับละ 150,000 บำท 
(16) ใบอนุญำตขำยไพ่ (มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญำต)   
    (ก) ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำรขำยไพ่ ครั้งหนึ่งจ ำนวนตั้งแต่สี่สิบส ำรับขึ้นไป ปีละ 1,200 บำท 
    (ข) ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรขำยไพ่ ครั้งหนึ่งต่ ำกว่ำสี่สิบส ำรับ   
       1) ในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ศุลกำกร 
ปีละ 500 บำท 

       2) ในสถำนที่ขำยที่ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 500 บำท 
       3) ในสถำนที่ขำยท่ีผู้ประกอบกำรมิได้จดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม ปีละ 100 บำท 
(17) ใบอนุญำตน ำไพ่เข้ำมำในรำชอำณำจักร   
    (ก) ประเภทที่ 1 ส ำหรับกำรน ำเข้ำมำเพ่ือขำย ซึ่งมิใช่กำรขำยในคลังสินค้ำ

ทัณฑ์บนประเภทร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 
ครั้งละ 300 บำท 

    (ข) ประเภทที่ 2 ส ำหรับกำรน ำเข้ำมำเพ่ือขำยในคลังสินค้ำทัณฑ์บนประเภท
ร้ำนค้ำปลอดอำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร 

ครั้งละ 300 บำท 

    (ค) ประเภทที่ 3 ส ำหรับกำรน ำเข้ำในกรณีอ่ืน ครั้งละ 300 บำท 
(18) ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละก่ึงหนึ่งของ

ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตประเภท

นั้นๆแต่ไม่เกิน 

100 บำท 

(19) กำรโอนใบอนุญำต ฉบับละก่ึงหนึ่งของ
ค่ำธรรมเนียม

ใบอนุญำตประเภท
นั้นๆ 

 

ข้อ 3  ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมส ำหรับใบอนุญำตตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนตำมข้อ 2 
(1) ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอตั้งคลังสินค้ำทัณฑ์บนส ำหรับคลังสินค้ำทัณฑ์บนที่
ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 

  

ข้อ 4  ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษี
ตำม ข้อ 2 (3) ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยแสดงกำรเสีย
ภำษีส ำหรับเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีท่ีได้จดทะเบียนตำม
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 

  

 
หมำยเหตุ  - กฎกระทรวง  ก ำหนดค่ำธรรมเนียมและยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษี      

  สรรพสำมิต พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2560 
- เก็บเพ่ิม 10% เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำ 
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เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรขอรับใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ ไพ่ 

 

เอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 

(1) บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรท่ีทำงรำชกำรออกให้ ซึ่งมีภำพถ่ำยของผู้ประสงค์จะขำยสุรำ   
(กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ) 

(2) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพำณิชย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน           
(กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรท่ีทำงรำชกำรออกให้ ซึ่งมีภำพถ่ำยของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

(4) ใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) 
(5) หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมเอกสำรตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทน 
(6) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสถำนท่ีท่ีจะขำยสุรำ หรือเอกสำรของรำชกำรท่ีแสดงสิทธิในบริเวณสถำนท่ี 

ท่ีจะขำยสุรำ 
(7) สัญญำเช่ำและหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ขำยสุรำของผู้ให้เช่ำ กรณีผู้ประสงค์จะขำยสุรำเป็นผู้เช่ำ 
(8) แผนผังแสดงบริเวณสถำนท่ีขำยสุรำและสถำนท่ีใกล้เคียง 

 


